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  الـــوردة 

  الربتو مورافيا 

  وفاء شوكت: ترمجة

 شهر أيار، كانت توجد يف حديقة هذا البيت الصغري يف الضاحية، بالقرب من أشجار الورد، يف
عند  كان املالك، وهو عجوز متقاعد، يعيش وحيداً مع طاهيته، خيلع سترته. صفوف من امللفوف

ويسقيها ساعة، يف  طّط وينكش األرض باملعول، ويشذِّا،الغسق، ويلبس مئزراً من القماش املخ
مساًء من احلدائق العامة  وكانت نساء احلي تستطيع رؤيته، وهن عائدات. انتظار وجبة العشاء

يوجه الفوارة على املساكب حامالً  مع أطفاهلن، من خالل قضبان الشبكة املعدنية، فيما هو
حنيٍ آلخر، ملفوفةً، ويعطيها لطاهيته؛ أو  ملتقاعد يقطف، منوكان الرجل ا. خرطوم املاء بيده

. يف زهرية يف منتصف الطاولة، يف قاعة الطعام يقص باملقراض بعضاً من تلك الورود، ويضعها
كان الرجل املتقاعد حيملها إىل غرفته، ويضعها يف كأس بعد  وعندما جيد وردة مجيلة مجاالً خاصاً،

وكانت الوردة تبقى يف املاء تنظر إىل رأس سرير . منضدة قرب سريره ملئها باملاء، ويضعها على
. أوراقها، وتتفتح كل بتالا مثل األصابع، وتكشف عن قلبها األشقر والوبِر العجوز، حىت تسقط

يوجد يف  املتقاعد مل يكن يرمي الوردة إال عندما جيد بتالا منثورةً على رخام املنضدة، وال لكن
   .ي فتر واملليء بالفقاعات سوى الساق املليئة باألشواكاملاء الذ

تزال شابة،  مذهبة كبرية، تتبعها ابنتها اليت ال) 1(صباح أحد أيام شهر أيار، انقضت سيتونية ويف
من بعيد، مساكب  بعد أن حلَّقتا سدى يف حدائق املنطقة، ومل جتدا أية زهرة وقد شاهدتا،

قالت األم البنتها بعد أن  ة شجرة زعرور جرماين، عريضة وقاسية؛ وهنااملتقاعد، انقضتا على ورق
ما احننيت ونظرت إىل األسفل، سترين  فإذا. ها قد وصلنا إىل اية جتوالنا: "استردت أنفاسها

سنك، أردت حىت اآلن مرافقتك ونصحك يف  فنظراً لصغر. زهرات عدة ال تنتظر سوى جميئك
تتعرض صحتك اجلسدية والنفسية للخطر  كنت أخشى أن... ك معهااختيار الورود وعالقات

اخلاص بشبابك، لكنين وجدت أنك سيتونية  بفعل حداثة األحاسيس وعنفها إضافة إىل النهم
أن الوقت قد حان، من اآلن فصاعداً، لكي تعتمدي  عاقلة، مثل باقي سيتونيات عائلتنا، وقررت

الورود اليت تفضلني؛ فمن األوفق إذاً أن نفترق اراً كامالً؛  على نفسك وحتلِّقي بأجنحتك حنو
لكنين سأعطيك قبل أن نفترق، بعض . ورقة شجرة الزعرور هذه وسنعود ونلتقي على

أو، على العكس، خلق اهللا الورود كي . السيتونية خلقت لتلتهم الورود تذكّري أن. التوصيات
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ورداً،  وإذا مل جتدي. سنا جند ملاذا تصلح هذه الورودوخبالف ذلك، فل. السيتونيات عليها تتغذّى
وال . بعرقنا أمسكي وامتنعي عن الطعام، فمن األفضل حتمل اجلوع على مس غذاٍء غري جدير

هذا ما . الورود جيدة تصدقي مغالطات دود األرض والرعاع اآلخرين، الذين يدعون أن مجيع
ينقضي زمن الشباب، تكشف  وبعد أن. بعض األمور يبدو، يف أول األمر لكن بعد ذلك تنكشف

املخجلة؛ وعليها، بعد أن يتم إبعادها عن  السيتونية اليت احنطت، النقاب عن مجيع نقائص احنطاطها
ألن ). 2(والطفيليات، وقائمة طويلة أخرى من اهلَنات قومها أن تقاوم صحبة اخلنافس والزنابري

ومن مجاهلا، تنهل السيتونية مجاهلا . بل أن تكون غذاًء مادياًإهلي، ق الوردة، يا صغرييت، هي غذاء
وأعرف ببساطة، أن بعض . غامضة، ولن أعرف أن أقول لك أكثر من ذلك إا أشياء. هي

 لكنك لست حباجة ملثل هذه. تدعى، بدقة، إهلية، مل تنتهك أبداً دون عقاب القوانني، اليت
اللقاء، يا  فإىل. ونزيهة، وحتكمني بالفطرة على بعض األشياءالتحذيرات، فأنت سيتونية سوية 

النحو، طارت األم  وبعد أن عبرت عن أفكارها على هذا." صغرييت، إىل اللقاء هذا املساء
اآلن تستهويها، وختشى  الشجاعة، ألن وردة قرمزية ضخمة، تفتحت أوراقها قبل هنيهة، كانت

   .أن تستميل صراحة، ابنتها أن تسبقها إليها سيتونية أخرى، أو

 مث. السيتونية الفتية بضع دقائق أخرى على ورقة شجرة الزعرور تتملَّى حديث أمها وبقيت
   .طارت بدورها

الزرقة يف شهر  فتخيلوا. أحداً آخر غري السيتونية، ال ميكنه أن يتصور ما هي الوردة لسيتونية إن
وأبيض يظهر أمام  وها هو سطح منتفخ.  حديقة مزهرةأيار، جتتازها موجات مشسية بطيئة، يف

ويتوج الضوء حوافه املتألِّقة؛ سطح  عيين السيتونية احمللِّقة واليت يداعب ظلّها بتضاريسه املُهيبة،
إا الورقة اخلارجية لوردة بيضاء، ال تزال منغلقة،  .واسع وناعم، مماثلٍ لسطح ثدي مثقل باحلليب

وقد . عن أوراق أخرى متراصة وملتوية بعضها على بعض طراف، وتكشفلكنها عريضة عند األ
الذي اكتسح فجأةً مساء عيين السيتونية، هيجاناً شرهاً، فاتناً  أثار هذا البياض الشاسع والبكر،

اندفاع شعرت به، هي أن تنقض برأسها أوالً، على هذا اللحم الرائع غري  وكان أول. والهثاً
أكثر  لكن حدسها أوحى هلا بطريقة. ومتزقه لتدمغه بندبة استحواذها املسبق عليه وتنهشه، احملمي،

كان يف . الوردة نعومة لولوج الوردة؛ وها هي تتشبث حبوايف ورقة مفرطة وتتسلل إىل داخل
بني أغطية سرائر من  الذهيب برهة، مماثالً ليد تندس - اإلمكان رؤية جسم السيتونية األخضر

اختفى تقريباً، واستعادت الوردة،  ألبيض، يتخبط بيأس، حماوالً شق طريقٍ لنفسه؛ مثالكتان ا
شابة، حتتفظ حتت مظهر الرباءة العذرية، بالسر  املنتصبة على ساقها، مظهرها املألوف، شبيهةً بفتاة
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الم؛ كل شيء حوهلا ظ. فلنتبع السيتونية يف قرارة الوردة لكن،. احلارق ألول عناقٍ غرامي هلا
ذكي ،هى؛ لكنه ظالم نديتشة، مثل ثنايا فمٍ مالرائحة وناعم؛ ظالم حييا وخيفق يف ثناياها اخلفي 

ثانيةً، وقد  والسيتونية ذاهلة بعطر الوردة، مبهورة ببياضها الذي تسربه بني البتالت اليت تنطبق
غرام؛ وحبب  سوىوهي ليست سوى رغبة، كما أن الوردة ليست . اهتاجت بليونة هذا اللحم

يدفعها إىل متزيق البتالت  ليس اجلوع، كما قد يظن خطأ، ما. جنوين فطري، بدأت تلتهم األوراق
إا تعصر بني . بأسرع وقت ممكن وخرقها، لكنها الرغبة انونة يف الوصول إىل قلب الوردة

بأمر هذا الولوج انون؛  اخلارج، ال يشك أحد ويف. براثنها، ومتزق، وتقطِّع، وختزق، وجتزئ
لقد كسرت السيتونية، . ضوء الشمس، بدون خجلٍ، بسرها وحتتفظ الوردة املنتصبة والبِكْر حتت

يجان ،ومبقدار ما كانت . متزايد، غالف الوردة األول، والثاين والثالث يف أثناء ذلك الوقت
وشعرت السيتونية بأنه . ياضاًتصبح أكثر نعومة، وأزكى رائحة، وأكثر ب تلج، كانت األوراق

املباهج، وأن قواها ستخور تقريباً، وتضرب ضربةً أخرية برباثنها، وتفتح يف  سيغشى عليها من
. لغبار الطلع البتالت القامت، فتحة ائية، وتدخل رأسها أخرياً يف الفرو األبيض واملُسكر متراس

واملعطّرة؛ لن تتحرك،  وستبقى هنا، دائخة، ضائعة، منهكة وكأا ميتة، يف هذه الظلمات الندية
يفْشِ أدىن ارتعاش لألوراق، حتت  أما، يف اخلارج، فلم. وستبقى جامدة، ساعات، وأياماً كاملة
   .براءة أشعة شهر أيار، سر الوردة املثري

غري ضرورية،  الشابة اليت أعطتها أمها نصائحها اليت تظنها لقد كانت هذه. هو قدر السيتونية هذا
شيء ال يصدق، لكنه . من جنسها تشعر يف الواقع بأا خمتلفة، اختالفاً ال يحد ائياً، عن رفيقاا

سيتونيتنا تشعر، شعوراً عارماً، بأا مدفوعة  وكانت. كانت الورود ال تعين هلا شيئاً: صحيح
واحلارة، اليت تشعر ا السيتونيات حنو أمجل الورود املعطَّرة، منذ  املشاعر الوراثيةلتغيري هذه 

 كانت السيتونية قد اكتشفت باكراً جداً ميوهلا،. السحيقة، إىل اختيارات باردة وخشنة األزمنة
هذه يف  لكنها فيما بعد، ومثلما حيدث دائماً. ورأت، يف مبادرة أولية، أن تكاشف أمها باألمر

بالعالج األمومي،  احلالة، شعرت بالذعر من صعوبة اعتراف كهذا، ويف الوقت ذاته ومع شكِّها
وهكذا . بنفسها وحاولت جاهدة ولثقتها بقدراا الشخصية، إصالح نفسها. عدلت عن ذلك

الرضى على هذه  حاولت متنقِّلة من وردة إىل وردة، حتت عيين أمها العطوف، احلصول مع
تدخل بني األوراق  فما أن كانت. جهد ضائع. اليت كانت فطرا ترفض إعطاءها هلاالرغبات 

. صراحةً، عرضة لنفورٍ ال يقاوم حىت تتوقَّف سريعاً، وكأا مشلولة، وليس فقط غري مبالية، بل
ة، والروائح كعفونات خمتلطة،  وكان هذا اللَّحم الناعم يبدو هلا مغموساً بشهوةلزجة وعسلي
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وهي ال تزال جامدة ومشمئزة، بامللفوف األخضر  وكانت حتلم،. اض كظلٍّ جنسٍ وفاحشوالبي
بألوان البطاقات الربيدية املزيفة، وال يتعطَّر بعطر  فامللفوف ال يتزين. الطازج والشهي

ية، وقلب امللفوف مثري للشه. واملريب، وال يعرض مبحاباة هذه العذوبة املغثية املقزز) 3(البتشويل
 .، ورائحته رائحة العشب والندى الصحي، ولونه أخضر زاه)4(وهو يتعرج بني التلَع يلتوي

األخريات؛ أو  كانت السيتونية تلعن يف قلبها، الطبيعة اليت جعلتها خمتلفة عن ممثِّالت جنسها
إرادا ال وعندما وجدت أن  أخرياً،. باألحرى ما جعل مجيع السيتونيات األخريات خمتلفات عنها
نفسها كثرياً ومل تستطع حب الورود،  تساعدها على النجاح يف شيء، وأا حاولت جاهدة إرغام

كانت تفكر أحياناً، حماولة تربئة نفسها . صراحةً قررت أال تقاوم ميوهلا أبداً، بل أن تستسلم هلا
... ه وردة خضراءوفضالً عن ذلك، ما هو امللفوف؟ إن" :بطريقة مغالطة، وإنامة ضمريها تقول

؟...امللفوف إذاً، ملاذا ال أحب"   

 كل ما قيل، من السهل تصور مالحظات السيتونية الشابة، حول ورقة شجرة الزعرور، بعد
سنروي  ولكي نسلّط الضوء على مأساة هذه النفْس،. حيث تركتها األم لتطري حنو وردة شهواا

نعرف كيف يصبح  ال نعرف ملاذا، وال. فني عن اجلمهورشيء حزين أن نخلق خمتل: "بعضاً منها
. وبيين سوى عالقة عدد ومع ذلك، ال يوجد بني اجلمهور. الفرق، فجأة، دونيةً، خطيئةً، وجرمية

ج . اجليد إذاً، أن حنب الورود مصادفة كون السيتونيات، يف غالبيتهن العظمى حيبنب الورود؛ من
إنين مكونة على هذا . آخر سوى امللفوف حب امللفوف وال شيءأنا، مثالً، أ. مجيل يف التفكري

   ."النحو، وال أستطيع أن أتغير

نبت يف  يكفي القول، كي. غري ادي، من جهة أخرى، نقل أفكار السيتونية التعيسة كاملةً ومن
لتحط ذهبت  أمر تفكريها الطويل إا طارت حنو شجرة الزعرور، وبعد عدة جوالت استكشافية،

وكي . والتجاعيد مزرق، منتفخة، ومليئة بالضلوع- على ورقة أكرب ملفوفة موجودة، لوا أخضر
وبالتايل، اختذت وضعاً متراخياً؛  .ال تلفت األنظار إليها، تظاهرت بأا حطّت على اخلضرة لترتاح

شتني نعم الرأي، ألن سيتونيتني طائ وكان. فجلست على جنبها وأسندت رأسها على قائمتها
ألن تأيت؟ إننا : "مث صاحتا مثلتني. ترفرفان حوهلا مفعمتني باحليوية، ظهرتا بعد برهة، وأخذتا

 .أما مل تما يف عجلتهما مبراقبة رد السيتونية على دعوما وحلسن احلظ." ذاهبتان إىل الورود
سيتونية يف  هور أيوبعد أن ألقت السيتونية نظرة خاطفة حوهلا، وحلظت عدم ظ................

تتدحرج باجتاه قلب  األفق، تظاهرت بأا تعثَّرت بضلعٍ من أضلع ورقة امللفوف، وتركت نفسها
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تشنجية يف الورقة السمينة  وخالل ثانية واحدة، وبعد أن أحدثت فتحةً بضربات. اخلضرة
   .والغشائية، اختفت داخل قلبها اعد

 نا أن نتوقَّف عند وصف اهليجان الذي فتحت به السيتونيةنقول أكثر من ذلك؟ هل علي وماذا
انتشت بالنتانة  طريقاً هلا داخل امللفوفة، وقد أصبحت حرة أخرياً يف إطالق غرائزها املكبوتة، وقد

األوراق البارد  النباتية اليت كانت تفوح من قلب النبتة الشحيم، وكيف وصلت إىل قلب
ار سكرٍ وعربدة  يف الداخل، خائرة القوى، وأمضت فيه واللَّزج؟ وكيف بقيت طوال النهار

باملمر الذي حفرته يف قلب  وعند املساء، انسحبت السيتونية، على مضض،....... حقيقيني؟ 
. املكان الذي حددته أمها ملوعدمها امللفوفة، كما هو مقرر، وطارت حنو شجرة الزعرور، إىل

سألت األم الشجاعة ابنتها سريعاً كيف . ترها تظهر ألا ملفوجدا منحنية، تنظر حوهلا، قلقة 
: السيتونية صراحة، بأن كل شيء متَّ على أحسن ما يرام سارت األمور خالل النهار؛ فردت

وتفحصت األم وجه ابنتها؛ لكنها اطمأنت متاماً ملالحظتها بأنه صاف  .فالورود متوفِّرة بكثرة
لقد شوهدت ... تصوري بأن فضيحة قد تفجرت: "هلا عندئذقالت . هو دائماً وبريء مثلما

 :وزايدت االبنة قائلة." تدخل حتت أوراق، أكاد ال أجرؤ على أن أكرر الكلمة، ملفوفة سيتونية
 مل: "أجابت األم" ومن كانت؟: "؛ لكن سرعة دقات قلبها بدأت تشتد، وأضافت"يا للهول"

ألغمدا  لكن، تبعاً... ت األوراق، وهي ختبئ رأسها فيهاشاهدوها تدخل حت. يستطيعوا تبينها
وأعترف لك بأنين لو كنت . كتلك شقية هي األم اليت جعلها حظها العاثر تلد بنتاً. يظَن أا فتية

إا أشياء يرفض . إنك على حق: "وردت البنت قائلة ".أعلم أن البنيت ميوالً مماثلة، ملت من األمل
وطارت السيتونيتان يف فتور الغسق، حنو حدائق ." هيا بنا" :فقالت األم." ىت تصورهاالعقل ح

   .أخرى، ومها تثرثران

   "الفرنسية عن "

   ).حشرة تشبه الزيز، من مغمدات األجنحة(سيتونيه  -(1)

   ).ما يرميه الصيادون من صغار السمك(هنة  -(2)

   ).عشب عطر(بتشويل  -(3)

   ).ما عال من األرض(ج تلَع تلعة  -(4)
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